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 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 الدورة الخامسة والعشرون 
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 من جدول األعمال المؤقت 1البند  

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

 جدول األعمال المؤقت المشروح وتنظيم األعمال  
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 الشروح   

 1البند   
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

من النظاا الداخلت لل ان الذنية التاائة للم لس اغقتيددادو واغجتماعت علا أن   7تنص المادة  -1
وقدد وا ق    تقر الل دان،  ت بددا دة ددل دورة، جددول أعمدال تلدة الددورة علا أسدددددددددددددداس جددول األعمدال المؤقدت.

علا جددددول األعمدددال والوثدددائق المؤقت ن    2021تموف/ وليددد     22المؤرخ    2021/258الم لس  ت مقرره  
 للدورة الخامسة والئشرين لل نة تسخ ر الئلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية.

، انتخبت الل نة االتزدية، عن طريق  2021/213وو قًا لمقرر الم لس اغقتيدددددادو واغجتماعت  -2
 لية أسماؤهم:إجراء الموا قة اليامتة، أعساء مكتب الدورة الخامسة والئشرين التا

 آنا دريست نا أموروسو داس نيفيس )البرتغال( نواب الرئيس:

 مَمدو مو داه )غامبيا(

 ب تر ماجور )هنغاريا(

أمريكدددددا  الرئيس من دول  ونددددائددددب  الهددددداد   والمَيك  آسدددددددددددددديدددددا  انتخددددداب الرئيس من دول  الل ندددددة  وأرجددددلع 
، سددددينئ حن أود نواب الرئيس ليشددددغل أ سددددًا ومنطقة البَر الكاريبت. وو قًا للممارسددددة السددددااقة لل نة الالت نية

 منيب المقرر.

ويسددددتند التنظيم المقترم ألعمال الل نة  ت دورتها الخامسددددة والئشددددرين )انظر المر ق األول( إلا  -3
المقرراع ذاع اليددددددلة التت اتختتها ال معية الئامة والم لس اغقتيددددددادو واغجتماعت لتيسدددددد ر النظر  ت  

ودود اإلطار الزمنت المتام، وو قًا لخدماع المؤتمراع المخيدديددة لل نة. وينبغت  بنود جدول األعمال  ت  
َددد،  بد مكدانهدا   اعتبدار ال ددول الزمنت مؤقتدًا وارشدددددددددددددداد دًا؛ واذا أتمدت الل ندة النظر  ت بندد مدا قبدل الموعدد الم

 تك يف البرنامع.ًا اغنتقال  ورًا إلا البند التالت. ويمكن أ س

( والق ود المذروضددددددددددة علا اغجتماعاع  19-جائَة مرض   روس دورونا )كو  دونظرًا لتذشددددددددددت  -4
آذار/مارس   28الَسدددورية والسدددذر الدولت، من المقرر أن تئقد الل نة اجتماعاع مختلطة خالل الذترة من  

. وسدتئقد ال لسداع اغ تراضدية من الثانية والنيدى إلا الراائة والنيدى من ائد 2022نيسدان/أبريل   1إلا 
 دل  وا )بتوق ت وسك أوروبا(. ظهر

 وترد  ت المر ق الثانت أسماء الدول األعساء  ت الل نة واليًا. -5

وبناء علا توصدددددددددددية من الل نة المئنية بتسدددددددددددخ ر الئلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية  ت دورتها   -6
  2021/255رراع  المق 2021الراائة والئشدددددرين، اعتمد الم لس اغقتيدددددادو واغجتماعت،  ت تموف/ ولي   

ئت نطاي الترت باع المتئلقة امشددددددداردة المنظماع غ ر الَكومية، 2021/257و  2021/256و ، التت وسدددددددق
وديدداندداع الم تم  المدددنت، والكيدداندداع األكدداد ميددة والتقنيددة، وديدداندداع قطددال األعمددال، امددا  ت ذلددة القطددال  

. واعتمد  2025الخاص،  ت أعمال الل نة المئنية بتسددددددددددددددخ ر الئلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية وتا عاا 
التو مدد اموجب  وغ ة الم لس اغسدتشدارو للقسدا ا ال نسدانية التاا  لل نة لمدة   2021/254أ سدًا المقرر  

، من أجل تمك ن الم لس اغسددددددتشددددددارو من 2021دانون الثانت/ نا ر   1خمس سددددددنواع أخرى، ابتداء من 
 إن اف برنامع عمل   ت ودود الموارد المخيية لهتا الغرض من خارج الم زانية.

 ت دورتها الراائة والئشدرين،  وائد مشداردة المنظماع غ ر الَكومية، ًا، واسدتئرضدت الل نة أ سد  -7
والكياناع األكاد مية ودياناع قطال األعمال الت ارية  ت أعمال الل نة، دت توصددددددت الم لس اغقتيددددددادو  
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وصددددت الم لس  واغجتماعت ااتخاذ الخطواع المناسددددبة. واسددددتئرضددددت أ سددددًا عمل م لسددددها اغسددددتشددددارو وأ
 ااتخاذ الخطواع المناسبة.

مساااااالمة اللجنة مي المجلس االقتصاااااادي واالجتماعي والمنتدى الساااااياواااااي الر ي  المساااااتوى المعني    
 بالتنمية المستدامة

، "2030تَويل عالمنا: خطة التنمية المسددتدامة لئاا "المئنون    70/1اعتنمد قرار ال معية الئامة  -8
،  نيددددددددددب  2022،  ت عاا 2030لدعم تنذ ت خطة التنمية المسددددددددددتدامة لئاا  . و 2015 ت أ لول/سددددددددددبتمبر 

الترد ز المواضدددديئت للم لس اغقتيددددادو واغجتماعت والمنتدى السددددياسددددت الر ي  المسددددتوى المئنت االتنمية  
المسدددددددتدامة تَت رعا ة الم لس علا "إعادة البناء اشدددددددكل أ سدددددددل ائد مرض   روس دورونا م  النهوض 

 ".2030لخطة التنمية المستدامة لئاا  االتنذ ت التاا

، سدددددددددددددديئقددد  وا 72/305من مر ق قرار ال معيددة الئددامددة    29وعماًل ادداألوكدداا الواردة  ت الذقرة   -9
اجتمال مائدة مسدتد رة ر ي  المسدتوى اشدلن دور الئلم والتكنولوجيا واغبتكار    2022آذار/مارس  28اغثن ن  

.  2030 ت التئا ت المسددددتداا والمرن من ال ائَة، م  النهوض االتنذ ت التاا لخطة التنمية المسددددتدامة لئاا  
لتنمية الوطنية  وسددديَدد اغجتمال سدددبل إعطاء األولوية للئلم والتكنولوجيا واغبتكار د زء من اسدددتراتي ياع ا

 رصة لمقررو  ًا وعقد الئمل واإلن اف من أجل التنمية المستدامة. وس تيح أ س 19- ت سياي جائَة دو  د
السددددياسدددداع الر يئت المسددددتوى لتبادل الخبراع والدروس المسددددتذادة والممارسدددداع ال  دة، ومناقشددددة التَد اع 

 عن الَلول الممكنة للتغلب عل ها. الً القائمة علا المستوياع الوطنية واإلقليمية والدولية،  س

للرئيس  قدا إلا الم لس اغقتيدددددددادو واغجتماعت   زوسدددددددتكون نتي ة المناقشدددددددة  ت شدددددددكل موج -10
 ت الر ي  المستوى المئنت االتنمية المستدامة تَت رعا ة الم لس للنظر  ي .سوالمنتدى السيا

  الوثائق

  
E/CN.16/2022/1  المشروم وتنظيم األعمال  المؤقتجدول األعمال 

   2البند    
التقدم المحَرز مي تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتم  المعلومات على الصعيدين    

 اإلقليمي والدولي

عنقدع القمة الئالمية لم تم  المئلوماع التت نظمها اغتَاد الدولت لالتيددددددددددددداغع ااسدددددددددددددم األمم  -11
(. و ت إعالن المبددداد  2005(، والثدددانيدددة  ت تونس )2003لا مرولت ن: األولا  ت جنيف )المتَددددة، ع

اليدددددددددادر  ت جنيف، اعتنمدع  ت المرولة األولا من القمة رؤية والتزاا مشدددددددددتردان لبناء م تم  مئلوماع 
التت أسددددددددددذرع عنها  مَوره اإلنسددددددددددان وانمائت المنَا وشددددددددددامل لل مي . و ت المرولة الثانية، أنقرقع النتائع  

المرولة األولا، واعتنمد التزاا تونس وبرنامع عمل تونس اشددددددددددلن م تم  المئلوماع اللتان تناوغ،  ت جملة  
 أمور، موضوعت اآللياع المالية وادارة اإلنترنت.

وطنلب  ت برنامع عمل تونس اشددلن م تم  المئلوماع إلا الم لس اغقتيددادو واغجتماعت أن  -12
 تولا اإلشددددراى علا ال هود المبتولة علا نطاي منظومة األمم المتَدة لمتاائة النتائع التت أسددددذرع عنها  

يدددددددددددددادو واغجتماعت مرولتا القمة الئالمية  ت جنيف وتونس. وتَقيقًا لهته الغا ة طنلب إلا الم لس اغقت 
أن  سددددددتئرض وغ ة الل نة المئنية بتسددددددخ ر الئلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، اما  ت ذلة تقويتها، آختًا  

 (.105 ت اغعتبار النهع القائم علا تئدد أصَاب الميلَة )الذقرة 
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ية لم تم  اشدلن متاائة القمة الئالم 2006/46وقرر الم لس اغقتيدادو واغجتماعت،  ت قراره   -13
المئلوماع واسدددتئراض الل نة المئنية بتسدددخ ر الئلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، أن تقدا الل نة مسددداعدة  
 ئالة إلا الم لس ااعتبارها جهة التنسد ق  ت م ال متاائة نتائع القمة الئالمية علا نطاي المنظومة، وأن 

تد  بتوصدددددددددددددديداع ترمت إلا تئزيز تنذ دت نتدائع  تقددا لد  المشددددددددددددددورة  ت هدتا الشددددددددددددددلن، وذلدة اطري منهدا موا دا
 الئالمية. القمة

، إلا األم ن الئداا أن  قددا تقريرًا 2007/8وطلدب الم لس اغقتيددددددددددددددادو واغجتمداعت،  ت قراره   -14
سددددددددددددددنويددًا إلا الل نددة عن تنذ ددت نتددائع القمددة الئددالميددة لم تم  المئلومدداع، امددا  شددددددددددددددمددل جمي  التطبيقدداع  

دد، طلب الم لس إلا مؤسددددددسدددددداع األمم المتَدة التت تسددددددطل  بدور تيسدددددد رو  اإللكترونية. و ت هتا اليدددددد 
رو المواضددددددددددي  الرئيسددددددددددية والتَالى الئالمت لتكنولوجياع  لمسدددددددددداراع الئمل، والا الل ان اإلقليمية وميسددددددددددق
المئلوماع واغتيددددداغع والتنمية، وغ رها من الكياناع، وسدددددب اغقتسددددداء، أن توا ت أمانة الل نة بتقاريرها  

 تخدا دمندخالع  ت التقرير السنوو التو  قدم  األم ن الئاا إلا الل نة.لتنس

ف  ت تنذ ددت ومتدداائددة نتددائع القمددة الئددالميددة لم تم   -15 ويهدددى تقرير األم ن الئدداا عن التقدددا المَر 
المئلومداع علا اليددددددددددددددئ دد ن اإلقليمت والددولت إلا تقدد م لمَدة عدامدة عن التقددا المَرف  ت تنذ دت نتدائع  

تقدددد م أمثلدددة علا الممدددارسددددددددددددددددداع ال  ددددة والذئدددالدددة، ا يدددة تبدددادل هدددته الممدددارسددددددددددددددددداع  مؤتم ر القمدددة، م  
 المستذادة. والدروس

ااغسدتناد إلا اغسدتنتاجاع والتوصدياع المنبثقة عن اجتمال  ريق الخبراء    2022وأنعد تقرير عاا  -16
، والا 2021رين الثدانت/نو مبر  تشدددددددددددددد   19إلا    17لذترة مدا ب ن الددوراع الدتو عقددتد  الل ندة  ت الذترة من  

المدخالع التت سدددددددداهمت بها ه  اع األمم المتَدة ووداغتها المتخيدددددددديددددددددة، والا أدبياع أخرى متيددددددددلة  
ف  ت تنذ دددت ومتددداائدددة نتدددائع القمدددة الئدددالميدددة   ادددالموضددددددددددددددول. وسددددددددددددددتسددددددددددددددتئرض الل ندددة وتقيقلم التقددددا المَر 

لنَو الددتو طلبدد  الم لس اغقتيدددددددددددددددادو المئلومدداع علا اليددددددددددددددئ ددد ن اإلقليمت والدددولت، علا ا لم تم 
 .2007/8واغجتماعت  ت قراره 

  الوثائق
  

A/77/62-E/2022/8    نتددددائع القمددددة الئددددالميددددة لم تم ف  ت تنذ ددددت ومتدددداائددددة  التقدددددا المَر 
 المئلوماع علا اليئ د ن اإلقليمت والدولت

 تقرير األم ن الئاا

 3البند   
 ألغراض التنمية تسخير العلم والتكنولوجيا 

، أن تكون الل نة هت جهة التنسدددد ق 2006/46قرر الم لس اغقتيددددادو واغجتماعت،  ت قراره   -17
َدا    ت الوقت   علا نطداي المنظومدة  ت م دال متداائدة نتدائع القمدة الئدالميدة لم تم  المئلومداع، علا أن ت

ألغراض التنمية. وو قًا لهته الوغ ة، تردز  نذس  علا وغ تها األصلية المتمثلة  ت تسخ ر الئلم والتكنولوجيا  
 الل نة  ت دل دورة سنوية علا اثن ن من الموضوعاع ذاع األولوية.

 والموضوعان ذوا األولوية المقرر أن تتناولهما الل نة  ت إطار هتا البند هما: -18

 الثورة اليناعية الراائة من أجل تنمية شاملة لل مي ؛ )أ( 
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لتكنولوجيا واغبتكار ألغراض التنمية الَسددددددددرية المسددددددددتدامة  ت عالم تسددددددددخ ر الئلم وا )ب( 
 ائد ال ائَة. ما

و ت اختيار هته المواضدددددددددددددي ، توخت الل نة أن تسدددددددددددددهم النتائع  ت تنذ ت اإلعالن الوفارو لل زء   -19
توى ، والمنتدى السدياسدت الر ي  المسد 2021الر ي  المسدتوى من دورة الم لس اغقتيدادو واغجتماعت لئاا 

، سددددد بَن المنتدى موضدددددول "إعادة البناء اشدددددكل  2022. و ت عاا 2021المئنت االتنمية المسدددددتدامة لئاا 
"  2030أ سدددددددددددددددل ائدد مرض الذ روس التداجت م  النهوض ادالتنذ دت التداا لخطدة التنميدة المسددددددددددددددتددامدة لئداا  

دت  ال ائَة من . وسديلخت  ت اغعتبار ما تر 17و 15و  14و 5و 4وسديسدتئرض أهداى التنمية المسدتدامة  
آثددار مختلذددة وذاع خيددددددددددددددوصدددددددددددددديددة علا جمي  األهددداى وطبيئددة األهددداى المتكدداملددة والمترااطددة وغ ر 

 للت زئة. القابلة

، إلا الل نة، عن طريق الم لس 73/17وباإلضدا ة إلا ذلة، طلبت ال معية الئامة،  ت قرارها   -20
التغ راع التكنولوجية السدددددريئة الرئيسدددددة، مثل التداء اغقتيدددددادو واغجتماعت، أن تواصدددددل النظر  ت تلث ر  

اغصدطناعت،  ت جملة أمور،  ت تَق ق أهداى التنمية المسدتدامة وغا اتها. وسدتلبت هتا الطلب  المداوغعن  
 اشلن الموضوع ن ذو و األولوية، وغ سيما الموضول الثانت.

ولوية، ومساعدة الل نة  ت المداوغع  ومن أجل المساهمة  ت فيادة  هم هت ن الموضئ ن ذوو األ -21
خالل دورتها الراائة والئشددددددرين، عنقدع ولقة نقاا ا تراضددددددية لذريق الخبراء لذترة ما ب ن الدوراع  ت الذترة 

 . وسينئرض تقرير عن اجتمال الخبراء علا الل نة.2021تشرين الثانت/نو مبر   19إلا  17من 

  الوثائق

  
E/CN.16/2022/2   الثورة اليناعية الراائة من أجل تنمية شاملة لل مي 

 تقرير األم ن الئاا 

E/CN.16/2022/3   تسددددددددددددددخ ر الئلم والتكنولوجيددا واغبتكددار ألغراض التنميددة الَسددددددددددددددريددة
  المستدامة  ت عالم ما ائد ال ائَة

 تقرير األم ن الئاا

E/CN.16/2022/CRP.1  ب ن الدوراعتقرير عن اجتمال  ريق الخبراء  يما 

 4البند    
 عرض التقارير المتعلقة باوتعراضات السياوات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار  

ثة عن اسددددددتئراضدددددداع السددددددياسدددددداع المتئلقة االئلم والتكنولوجيا  -22  تئلق هتا البند االمئلوماع المَدق
َدد دد  َددة للت دارة والتنميدة قيددددددددددددددد مسدددددددددددددداعددة البلددان النداميدة علا ت واغبتكدار التت   ريهدا مؤتمر األمم المت

قاسددددددم المئلوماع عن التقدا التداب ر الالفمة لدمع هته السددددددياسدددددداع  ت اسددددددتراتي ياتها اإلنمائية الوطنية، وت 
المَرف والددروس المسددددددددددددددتذدادة والتَدد داع التت تواجههدا  ت تنذ دت التوصدددددددددددددديداع التت صدددددددددددددديغدت  ت إطدار  

  74/229اغستئراضاع السااقة للسياساع المتئلقة االئلم والتكنولوجيا واغبتكار، و قًا لقرار ال معية الئامة 
 .2021/29وقرار الم لس اغقتيادو واغجتماعت 

وسدتسدتم  الل نة إلا عروض عن اسدتئراضداع سدياسداع الئلم والتكنولوجيا واغبتكار  ت دل من  -23
 أنغوغ وبوتسوانا وفامبيا.
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إلا األنشطة التت تسطل  بها األمانة  يما  تئلق بتطب ق منظور جنسانت ًا  وستستم  الل نة أ س -24
دم  من مشددددددددورة  ت م ال السددددددددياسدددددددداع إلا علا سددددددددياسدددددددداع الئلم والتكنولوجيا واغبتكار  ت سددددددددياي ما تق

 النامية. البلدان

  5البند    
 انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب اآلخرين للدورة السادوة والعشرين للجنة.

و قًا للممارسددة المتبئة، سددتنتخب الل نة رئيسددًا وأربئة نواب للرئيس للدورة السددادسددة والئشددرين  ت  -25
 س تولا أ سًا أود نواب الرئيس منيب المقرر.نها ة الدورة الخامسة والئشرين. و 

  6البند   
 جدول األعمال المؤقت ووثائق الدورة السادوة والعشرين للجنة. 

من النظاا الداخلت لل ان الذنية التاائة للم لس اغقتيادو واغجتماعت، سينئرض  9و قًا للمادة  -26
سدددة والئشدددرين مشدددذوعًا ببيان الوثائق التت سدددتقدا  علا الل نة مشدددرولن جدول األعمال المؤقت لدورتها السددداد

 إلا الل نة لكت تنظر   ها.

    7البند    
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والعشرين.

من النظاا الداخلت لل ان الذنية، تقدا الل نة تقريرًا عن أعمال دورتها الخامسددددددددددددددة   37و قًا للمادة  -27
 والئشرين إلا الم لس اغقتيادو واغجتماعت.
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 المرمق األول

 األعمال المقترحتنظيم   

  بند جدول األعمال وموضول المناقشة التوق ت )توق ت وسك أوروبا(

 آذار/مارس  28االثنين،    

 بياناع تمه د ة من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  1البند   14:30-16:30
مساهمة الل نة  ت الم لس اغقتيادو واغجتماعت والمنتدى السياست الر ي   

 المستوى المئنت االتنمية المستدامة 
اجتمال مائدة مسددددتد رة ر ي  المسددددتوى اشددددلن دور الئلم والتكنولوجيا واغبتكار 
َدة م  النهوض ادالتنذ دت التداا لخطدة    ت التئدا ت المسددددددددددددددتدداا والمرن من ال دائ

 نمية المستدامةللت  2030 عاا

اجتمال مائدة مسددددددددددددددتد رة ر ي   
 تئقب  مناقشة تَاورية  المستوى 

 آذار/مارس  29الثالثاء، 

من جدول األعمال: موضدددددددول األولوية )أ( تسدددددددخ ر الئلم والتكنولوجيا  3البند   14:30-16:30
 ألغراض التنمية: الثورة اليناعية الراائة من أجل تنمية شاملة لل مي 

 مقدمة

اجتمدددال مدددائددددة مسدددددددددددددتدددد رة ر ي  
اورية   المستوى تئقب  مناقشة َت

 آذار/مارس  30األربعاء، 

من جدول األعمال: موضدددول األولوية )ب( تسدددخ ر الئلم والتكنولوجيا  3البند   14:30-16:30
ألغراض التنمية: الئلم والتكنولوجيا واغبتكار من أجل تنمية وسرية مستدامة  

  ت عالم ما ائد ال ائَة

 مقدمة

اجتمال مائدة مسددددددددددددددتد رة ر ي   
 تئقب  مناقشة تَاورية  المستوى 

 آذار/مارس  31الخميس، 

ف  ت تنذ ددت ومتدداائددة نتددائع القمددة    2البنددد   14:30-16:30 من جدددول األعمددال: التقدددا المَر 
 الئالمية لم تم  المئلوماع علا اليئ د ن اإلقليمت والدولت

 مقدمة

اجتمال مائدة مسددددددددددددددتد رة ر ي   
 تئقب  مناقشة تَاورية  المستوى 

 نيسان/أبريل  1الجمعة، 

من جدول األعمال: عرض التقارير المتئلقة ااسدددددددتئراض سدددددددياسددددددداع   4البند   14:30-16:30
 الئلم والتكنولوجيا واغبتكار

تطب ق منظور جنسددددانت علا سددددياسدددداع الئلوا والتكنولوجيا واغبتكار، لتَق ق  
 من أهداى التنمية المستدامة 5الهدى 

 مقدمة تل ها مناقشة تَاورية

 إقرار مشاري  المقترواع إجراءاع اشلن مشاري  المقترواع 

من جدول األعمال: انتخاب الرئيس وأعسددددددداء المكتب اآلخرين للدورة   5البند   
 السادسة والئشرين لل نة.

 انتخاب أعساء المكتب

من جدول األعمال: جدول األعمال المؤقت ووثائق الدورة السدددددددادسدددددددة  6البند   
 والئشرين لل نة

اعتماد مشددرول جدول األعمال 
 المؤقت للدورة المقبلة

من جددددول األعمدددال: اعتمددداد تقرير الل ندددة عن دورتهدددا الخدددامسددددددددددددددددة   7البندددد   
 والئشرين.

 إقرار مشرول التقرير

  اختتاا الدورة 
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 المرمق الثاني

لجنة تسااخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةا الدول األعضاااء مي الدورة   
 الخامسة والعشرين

 .عسوًا، مدة عسوية دل منهم أرب  سنواع 43تتللى الل نة من 

 األول/د سمبر دانون  31 ت  تنتهت مدة الئسوية 

   
 2024 النمسا  -1

 2024 ب الروس  -2

 2022 بل يكا  -3

 2022 بوتسوانا  -4

 2024 البرافيل  -5

 2024 بوروندو  -6

 2024 الكام رون    -7

 2022 كندا  -8

 2022 الي ن  -9

 2022 كوبا  -10

 2022 ال مهورية الدوم نيكية  -11

 2022 إكوادور  -12

 2022 مير  -13

 2022 إث وبيا  -14

 2024  نلندا  -15

 2024 غامبيا  -16

 2024 غواتيماغ  -17

 2024 غ نيا  -18

 2022 هنغاريا  -19

 2022 اإلسالمية(  -إ ران )جمهورية   -20

 2024 إسرائ ل  -21
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 األول/د سمبر دانون  31 ت  تنتهت مدة الئسوية 

   
 2024 اليااان  -22

 2022 ك نيا  -23

 2022 غتفيا  -24

 2022 ل بريا  -25

 2022 مدغشقر  -26

 2022 ن بال  -27

 2022 عمان  -28

 2022 بنما  -29

 2024 ااراغواو  -30

 2024 ب رو  -31

 2024 الذلب ن  -32

 2024 البرتغال  -33

 2022 رومانيا  -34

 2024 اغتَاد الروست  -35

 2024 الئربية السئود ةالمملكة   -36

 2024 جنوب أ ريقيا  -37

 2024 سويسرا  -38

 2022 تا لند  -39

 2022 ترديا  -40

 2024 تردمانستان  -41

 2022  رلندا الشماليةأالمملكة المتَدة لبريطانيا الئظما و   -42

 2022 الوغ اع المتَدة األمريكية  -43
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